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1. Анотація до навчальної дисципліни 

Предметом вивчення  навчальної дисципліни є однойменна галузь права та законодавства, а також 

практика реалізації відповідних норм суб’єктами господарсько-процесуальних правовідносин. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Предметом вивчення навчальної дисципліни є діюче законодавство, яке регулює господарсько-

процесуальні правовідносини. 
Навчальна дисципліна «Судочинство в господарських судах» має тісний зв'язок з такими 

дисциплінами «Господарське право», «Виконавче провадження» та «Судове діловодство». 
Метою викладання навчальної дисципліни "Господарське процесуальне право України" є 

з'ясування проблемних питань, які виникають в господарському процесі.  
Основними завданнями вивчення дисципліни “ Судочинство в господарських судах ” є 

ознайомлення студентів зі змістом, суттю проблем господарського процесу. В лекціях викладаються 

основні теоретичні поняття курсу, акцентується увага на важливих, проблемних моментах, 
практичних можливостях реалізації законодавчих положень тощо. Вони покликані дати загальне 

уявлення, знання основних проблем господарського процесу, полегшити вивчення суміжних 

дисциплін, забезпечити правильний аналіз відповідних норм, їх тлумачення і застосування. 
 Основними джерелами цієї галузі виступають Господарсько-процесуальний  кодекс України, 

Господарський кодекс України, Кодекс України з процедур банкрутства, Закон України «Про 

прокуратуру», Закон України «Про виконавче провадження», Закон України «Про органи та осіб, які 

здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів», та ряд інших законів і 
підзаконних актів. 

Застосування господарського процесуального  законодавства в умовах триваючої реформи судової  

системи, приведення її до європейських стандартів є дуже складним завданням і одним з основних, 
відповідальних напрямків роботи державних органів та всіх інституцій громадянського суспільства. 

Тому серед іншого студентам пропонується до вивчення такі питання як господарський процес і 

господарське процесуальне право. Джерела господарського процесуального права. Система 
господарського процесуального права. Господарські процесуальні правовідносини: об'єкт, суб'єкт, 

підстави виникнення. Господарське процесуальне право як юридична наука і навчальна дисципліна. 

Поняття і система принципів господарського процесуального права.  
2. Мета та цілі навчальної дисципліни  

Мета навчальної дисципліни  «Судочинство в господарських судах» - сформувати у студентів 

систему теоретичних знань і практичних навичок застосовування норм процесуального права разом з 

нормами матеріального права при вирішенні спорів, підвідомчих господарськім судам. 

Цілі навчальної дисципліни «Судочинство в господарських судах» - вивчення та засвоєння 

основних понять, інститутів, принципів і джерел господарського процесуального права, положень 

щодо організації та діяльності господарських судів України; особливостей розгляду господарських 

спорів; вміння застосовувати на практиці набуті знання та складати відповідні процесуальні 

документи. 

 

2. Результати навчання (компетентності) 
Відповідно до вимог освітньої програми студенти повинні: 
знати : 

 проблемні питання теорії, практики та законотворчості в сфері 

господарського процесу; 

 основні засади господарського процесу, структуру господарських судів, їх 

компетенцію, підвідомчість і підсудність господарських спорів; стадії та порядок 

вирішення господарських спорів, виконання рішень, ухвал, постанов господарського 

суду;  

 сутнісні особливості позову в господарському процесі; 

 процесуальний порядок провадження у всіх інстанціях господарського 

процесу. 



вміти : 

 тлумачити та застосовувати норми Конституції України, господарського 

процесуального і матеріального права, постанови Пленуму Верховного суду України, 

роз'яснення Президії Вищого господарського суду України;  

 порівнювати і аналізувати норми законодавства, що регулюють 

господарські процесуальні правовідносини;  

 приймати обґрунтовані процесуальні рішення; 

 узагальнювати практику реалізації окремих норм господарського процесу 

та робити відповідні висновки. 
4. Організація навчання  

Обсяг навчальної дисципліни 
Вид заняття Загальна кількість годин 

лекції 40 

семінарські заняття / практичні  20 

самостійна робота 60 

Ознаки курсу 

Семестр Спеціальність 
Курс 

(рік навчання) 

Нормативний / 

вибірковий 

7 081 Право 4 нормативний 
Тематика курсу 

Тема  кількість год. 
лекції заняття сам. роб. 

Модуль І. Загальна частина 
Загально теоретичні основи господарського процесуального права. 

Система господарських судів та їх правовий статус 
2 - 4 

Досудове врегулювання господарських спорів 4 2 4 

Підвідомчість і підсудність спорів господарському суду 3 2 4 
Учасники господарського процесу 2 - 4 
Докази в господарському процесі 3 2 4 
Процесуальні строки 2 2 4 

Судові витрати 2 - 4 
Порушення справи в господарському суді 4 2 4 
Вирішення господарських спорів в засіданні господарського суду 2 2 4 
Наказне провадження. Спрощене провадження 2 - 4 
Порядок апеляційного оскарження рішень та ухвал господарського 

суду 
2 2 4 

Касаційне оскарження рішень, ухвал та постанов господарського 

суду. Перегляд судових рішень Верховним Судом 
4 2 4 

Провадження у зв'язку з нововиявленимн обставинами 2 2 4 
Процесуальні питання, пов'язані з виконанням судових рішень 

господарських судів 
4 2 4 

Особливості провадження у справах про банкрутство 
 

2 - 4 

ЗАГ.: 40 20 60 
5. Політика курсу 

Письмові роботи: 
Планується виконання студентами заочної форми обов’язкової домашньої письмової контрольної 

роботи. 
     Академічна доброчесність: 

Очікується, що студенти будуть дотримуватися принципів академічної доброчесності, 

усвідомлюючи наслідки її порушення. 
Відвідування занять 



Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають лекції і 

практичні заняття курсу. 
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І. Горевий [и др.]. - Суми : Університетська книга, 2010. - 283 с. 
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- 223 с.  

5. Господарське процесуальне право України : підруч. для студ. вищ. навч. закл. / В. Д. Чернадчук 
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6. Господарський процесуальний кодекс України : науково-практичний коментар / Д. М. Притика 

[та ін.]. - 2. вид., виправ.та доп. - Х. : Консум, 2002. - 320 с.  
7. Господарський процесуальний кодекс України з постатейними матеріалами / уклад. В. Е. 
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